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8letý pacient se skeletálně i dentálně otevřeným skusem 

Malokluze byla charakterizována kolapsem horního zubního oblouku se zmenšeným 
prostorem pro prořezávání stálých zubů. Terapeutická sekvence zahrnovala následující kroky 
(obr. 50–57, viz fotogalerie): 

• motivace 
• logopedická terapie 
• elastodontická terapie 
• elastodontická retence po dobu asi 12 měsíců 

6letý pacient – závažná skeletální a dentální III. třída 

Malokluze je charakterizována kolapsem horního zubního oblouku s obráceným skusem 
frontálně. Terapeutická sekvence zahrnovala následující kroky (obr. 58–67, viz fotogalerie): 

• logopedická terapie 
• elastodontická terapie pro III. třídu 
• elastodontická retence po dobu asi 18 měsíců 

5letý pacient s obráceným skusem 

Malokluze byla charakterizována kolapsem horního zubního oblouku se zmenšeným 
prostorem pro prořezávání stálých zubů. Terapeutická sekvence zahrnovala následující kroky 
(obr. 68–71, viz fotogalerie): 

• motivace 
• logopedická terapie 
• elastodontická terapie pro III. třídu 
• elastodontická retence po dobu asi 12 měsíců 

Závěr 

Cílem tohoto sdělení je demonstrovat význam elastodontické léčby pro zjednodušení terapie 
malokluzí a omezení případných recidiv a komplikací. 

Elastodontická terapie umožňuje řešit malokluze fyziologickým způsobem bez nutnosti 
extrakcí a využívá všechny koncepce konvenční ortodoncie. Několik studií prokázalo, že je 
možno modifikovat kraniofaciální růst i v řádu 3–4 mm. A je možno upravit i směr růstu, 
proto je důležitá časná funkční terapie (obr. 17, viz fotogalerie). 



 
Obr. 17: Intraorální fotografie skusu vlevo na konci terapie 

K tomu všemu musíme přičíst i velmi důležitý fakt, že korekce malokluze bude mít pozitivní 
vliv na posturu, a proto čím dříve zasáhneme, tím méně se uplatní negativní vlivy 
a posturální problémy. 

Je velmi důležité vzít v úvahu, že postavení dolní čelisti ovlivňuje postavení krčních obratlů 
a tonus paravertebrálního svalstva. Příliš anteriorní postavení hlavy v sagitální rovině 
způsobuje nadměrnou kontrakci žvýkacích svalů s následnou dislokací čelisti nahoru 
a dozadu a zmenšení fyziologického prostoru pro kloub (obr. 18, viz fotogalerie). Tento stav 
se prostřednictvím svalových řetězců na krku a ramenním pletenci přenášejí na rameno 
a lopatku, přičemž ramena se postupně zvedají, lopatka se oddaluje od hrudního koše; to vše 
postihuje páteř a pánev a zejména m. psoas major, který kontrakcí určuje postavení pánve, 
a její postero-anteriorní rotace s následným zkrácením homolaterální dolní končetiny 
způsobující napětí a lumbosakrální bolesti. 

Preventivní ortodoncie prostřednictvím elastodontických aparátů proto představuje 
významný krok vpřed na poli ortodontické léčby během růstu, neboť je schopna vyřešit 
většinu ortodontických problémů a u mnohých pacientů je dosaženo ideální okluze 
s estetickým, funkčním a posturálním profilem. V některých případech je na konci této 
terapie nutno nasadit fixní aparát (krátkodobě) pro drobné úpravy, jako je rotace laterálních 
zubů, vyrovnání horních špičáků, uzavření mezer, vyrovnání nebo torze řezáků a expanze 
zubního oblouku. 

 


